Uznesenie č. 9 z Obecného zastupiteľstva konaného dňa 23. 09. 2019

A) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. Overovateľov zápisnice Pavol Matejovič, Mgr. Matej Močko
Návrhová komisia Mgr. Čierňava, Mgr. Bahelková, Róbert Štepka
Zapisovateľka Eva Chromá
2. Požiarny poriadok obce Radošina, Požiarny poriadok Radošina, miestna časť Bzince
3. Zásady hospodárenia s majetkom obce
4. Vypracovanie potrebnej stavebnej dokumentácie na rekonštrukciu Mierovej ulice
v súlade s novou projektovou dokumentáciou
5. Zámennú zmluvu s p. Zuzanou Ščasnou v katastrálnom území Bzince. Na základe predloženého
GP by do vlastníctva obce prešiel pozemok p. č. 65/37 o výmere 195 m2 a do vlastníctva p.
Ščasnej pozemok p.č. 36/2 o výmere 23 m2. Rozdiel v cene za 172 m2 doplatí obec p. Ščasnej
v cene 13,50 € za m2.
6. Zámennú zmluvu v katastrálnom území Radošina. Obec sa stane vlastníkom p.č. 464/1
v katastrálnom území Radošina vo výmere 98 m2 , p. Emília Lukačovičová sa stane vlastníkom
pozemku p.č. 239/12 o výmere 123 m2 a p.č. 239/13 o výmere 10 m2 oddelených z pôvodnej
parcely 239/1. Rozdiel výmery 35 m2 uhradí p. Lukačovičová obci v cene 13,50 € za m2.
7. Zámennú zmluvu v katastrálnom území Radošina – Obec sa stane vlastníkom pozemku p.č. 190/7
vo výmere 36 m2 a manželia Šíroví sa stanu vlastníkmi p.č. 191/8 o výmere 42 m2. Rozdiel
výmery 6 m2 uhradia manželia Šíroví obci v cene 13,50 € za m2.
8. Žiadosť o prenájom priestorov na zdravotnom stredisku na účel: kozmetika,manikúra, depilácia p.
Radka Kluková, Ardanovce.
9. Žiadosť o prenájom parcely č. 69/1 v kat. území Bzince – p. Furka pozemok vo výmere 85 m2
10. Predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe §9a ods.8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – nehnuteľnosť v kat. území Radošina,
parc.č. 1023/32 (LV820) – vodná plocha o výmere 116 m2 (koryto starého potoka) – kupujúci –
Jozef Vícen, nar. 24.12.1954 a manželka Antónia Vícenová, rod. Ondrejková, nar. 25.2.1960.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že pozemok je pre Obec neupotrebiteľný, susedí so
zastavaným pozemkom žiadateľa, jedná sa o staré koryto potoka v cene 13,50€/m2.
11. Predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe §9a ods.8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – nehnuteľnosť v kat. území Radošina,
parc.č. 1023/33 (LV820) – vodná plocha o výmere 77 m2 (koryto starého potoka) – kupujúci –
Viera Schliková, nar. 21.5.1971. Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že pozemok je pre Obec
neupotrebiteľný, susedí so zastavaným pozemkom žiadateľa, jedná sa o staré koryto potoka
v cene 123,50€/m2.
12. Predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe §9a ods.8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – nehnuteľnosť v kat. území Radošina,
parc.č. 101/19 (LV820) – zast. plochy a nádvoria o výmere 5 m2 kupujúci Adrián Šablický,
M.Benku 2423/2, Topoľčany. Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že pozemok je, že pri prístavbe
budovy pizzérie bola jej časť umiestnená na obecný pozemok, majiteľ chce tento faktický stav dať
do súladu so stavom právnym, v cene 13,50€/m2.
13. Zmenu volebnej miestnosti pre obvod I. Radošina , okrsok 1. Volebná miestnosť pre uvedený
okrsok bude v ZŠ s MŠ Radošina vo vstupnej chodbe (nahrádza volebnú miestnosť v suteréne
Obecného úradu)

14. Podanie žiadosti na NFP - projektu na dobudovanie ČOV za 270 tis.€ na Envirofond.
15. Žiadosť OZ Hlavina o oslobodenie od poplatku za prenájom priestorov kultúrneho domu,
v ktorom má zámer usporiadať verejné kultúrne podujatie Radošinské Vianoce 2019.

B) Ukladá
1. Pokračovať v jednaní s MUDr. Lepiešovou ohľadom prevzatia pediatrickej ambulancie
v Radošine
Termín: priebežne

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Zasielanie všetkých materiálov, vrátane zmlúv, ktoré majú byť predmetom rokovania
zastupiteľstva najneskôr 10 dní pred rokovaním
Termín: úloha trvalá

Zodpovedný: Obecný úrad

3. Vyvolať jednanie a miestnu ohliadku nehnuteľností o odkúpenie ktorých požiadal p.
Kadlic, nakoľko z GP nie je zrejmé, či sa nejedná o prístupovú komunikáciu k pozemku
záhradkárov
Termín: budúce Obecné zastupiteľstvo

Zodpovedný: Obecný úrad

4. Zadať vypracovať geometrický plán v kat. území Bzince na rozparcelovanie stavebných
pozemkov a prečerpávačky
Termín: budúce Obecné zastupiteľstvo

Zodpovedný: Obecný úrad

C) Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
1. Predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe §9a ods.8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – nehnuteľnosť
v kat.území Radošina, parcela registra „C“ parc.č. 71/1 (LV 820)- novovytvorená
parc.č. 71/7 zast. Plocha o výmere 8 m2 a parc.č. 74/8 zast. Plocha o výmere 12 m2,
kupujúci Bohuš Močko, nar. 14.8.1958, Juraj Močko, nar. 9.12.1960, Lýdia Šebeňová,
rod. Kadlicová, nar. 4.7.1958, Mária Markovičová, nar. 5.5.1954, Marcela Pavelková,
rod. Markovičová, nar. 26.10.1974, Miriama Markovičová, nar. 28.5.1987.
2. Predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe §9a ods.8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – nehnuteľnosť
v kat. území Radošina, parc.č. 399/27 – zast. plochy a nádvoria o výmere 18 m2
v prospech Norbert Antalík, Radošina, Piešťanská 665/118.

3. Predaj pozemku formou priameho predaja na základe §9a ods. 1 písm. c) ods. 2,
ods.5 a ods.6 Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

nehnuteľnosť v kat. území Radošina, parcela registra „C“ parc.č. 1024/35 (LV820)
o výmere 1305 m2 a parc.č. 1037/3 (LV 820) o výmere 197 m2 – kupujúci Peter
Sliško, Nádražná 172/64, Radošina.
4. Predaj pozemku formou priameho predaja na základe §9a ods. 1 písm. c) ods. 2,
ods.5 a ods.6 Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
nehnuteľnosť v kat. území Radošina, parcela registra „C“ parc.č. 2066/5 (LV820)
o výmere 220 m2, kupujúci Peter Šugra, Nitrianska 294/60, Radošina.

Uznesenie vypracovala návrhová komisia v zložení:

Mgr. Peter Čierňava

........................................

Mgr. Gabriela Bahelková .........................................
Róbert Štepka

........................................

JUDr. Marta Kolková
starostka obce

